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الرتيرالرتج!إلمحه

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهادحمد

جمعين.اوصحبهالهوعلى

ابنللامام"المشتاقينونزهةالمحبينروضة"كتابفهذاوبعد،

أقدمعلىبالاعتمادجديدةطبعةفيالقراءلىإنقدمه،الجوزيةقيم

فيالواردةالاخطاءمنكثيروتصحيح،منهإليناوصلتخطيةنسخة

والاخبارالنصوصمراجعةفيكبيراجهدابذلناوقد.المختلفةطبعاته

المؤلف،عنهانقلالتيالمصادرمنيجهاوتخر،فيهالواردةوالأشعار

ماضوءفيالنصوتقويمفيه،الواقعالخللواصلاحالشعروضبط

المراجع.منلديناتوفر

موضوعفيألفتالتيالكتبأفضل-سيأتيكما-الكتابوهذا

والنكتوالتنبيهاتالعلميةالفوائدمنالمؤلففيهأورد،لحبا

الاخبارفيهوانتقى،البابهذافياخركتابفينجدهلاماوالمناقشات

الاسلامية،بالادابيخلوماوالمجونالفحشعنونزههوالاشعار،

نادر.فهوذلكمنشئوردوإذا

درايةعلىالقراءليكونالكتابيديبينأقدمهافصولوهذه

نواحمنالكتابيخصعمافيهاتحدثأ،مؤلفهومنهجبالكتاب

مختلفة.



لمؤلف:الىانسبتهوتحقيقالكتابعنوان

ونزهةالمحبينروضة"باسممقدمتهفيالكتابهذاالمؤلفسمى

ذكركما"العاشقينونزهةالمحبينروضة":منهنسخةوفي"،المشتاقين

12(،)صالكتابمنطبعتهعلىتعليقهفيعبيدحمدالاستاذذلك

مصادرفربذكرهوورد)1(.تصحيفلعلهزيد:أبوبكرالشيخوقال

بتقديم")2(المحبينوروضةالمشتاقيننزهة"بعنوانالقيمابنترجمة

تحملوصلتناالتيالخطيةالنسخولكن.العنوانفصليبينوتأخير

الذيوهو،الكتابمقدمةفيالمؤلفبهسماهالذيالمعروفالعنوان

جعلالذيللهلحمداأولها:":بقولهووصفه)3(،خليفةحاجيذكره

باباوعشرينتسعةوجعلها،الخ...بالمحبوبالظفرلىإوسيلةالمحبة

منه.نسخةعلىاطلعأنهعلىيدلوهذا."المحبةمباحثفيكلها

بذلكفيتأكدأيدينا،بينالذيالكتابعلىينطبقالمذكوروالوصف

لهالمترجمونذكرهالذيالكتابأنهلىإونطمئن،القيمابنلىإنسبته

.العنوانفصليبينوتأخيربتقديم

المحبينروضة"بعنوانمرةفذكره،البغداديباشاإسماعيلووهم

.(522)ص"موارده،اثاره،حياته:الجوزيةقيمابن":انظر(1)

للداودي"المفسرينطبقاتو"2(205/)"الحنابلةطبقاتذيل"فيكما2()

.(174)ص"المكللالتاحو"(017)6/(الذهبشذراتو39(2/)

.(1/329)"الظنونكشف"في)3(



كتابين،فظنهما")2(،المشتاقيننزهة"بعنوانثم")1(البساتينونزهة

عندبهينفردممابشيءيوثقلاوتصحيفاتهاوهامهولكثرة.النجعةفأبعد

إليه.يلتفتفلا،والباحثينالعلماء

نونيتهمنفيهأوردأنهالقيمابنلىإالكتابنسبةصحةيؤكدومما

شيخهعنونقل،شعرهمناخرىنماذجذكركما،كثيرةبياتاالمشهورة

عباراتوهناك.الكتابمنمواضعفيوتحقيقاتفوائدالاسلامشيخ

ابنوكتبالكتابهذابينمشتركةالموضوعاتبعضفيونصوص

كثيرعلىيحتويالذيوالدواء"الداء"كتابوخاصة،الاخرىالقيم

وعقوبةالنظر،افاتفي"المحبينروضة"فيالمؤلفذكرهمما

العالمفيحركةكلنو،لحباومراتبالبصر،غضوفوائد،اللواط

وأقسامالمفاسد،منفيهوماالعشقعلىوالكلام،المحبةفأصلها

والدواءالداء)انظر:.فعف"عشقمن"حديثعلىوالكلام،العشاق

،476-474،664-224،264-504،514-353293،-348ص

محمدالدكتور]تحقيق573(-568568،-567بعدها،وما482

[.الاصلاحيجملا

ستقل.5مبحثفيمنهواقتبسالكتابعننقلمنذكروسياتي

.(2581/)العارفينهدية(1)

.(2951/)نفسهلمصدرا2()



فيذكره،المحبةفيكبيراآخركتاباللمولفأنلىإأشيرأنبقي

فيوتوابعهامستقصاةالمسألةهذهذكرناوقد":فيقول،كتبهمنمواضع

ويقول(،الفقيطبعة254/السالكين)مدارج"المحبةفيالكبيركتابنا

لربهالعبدمحبةإثباتعلىتدلالادلةطرقوجميع"آخر:موضعفي

فيالكبيركتابنافيطريقمئةمنقريبالذلكذكرناوقد،لعبدهوالرب

،الكمالاتمنلصاحبهاتثمروما،المحبةفوائدفيهوذكرنا،المحبة

نو،قولهفسادوبيانأنكرها،منعلىوالردتها،وموجباسبابهاو

وجدواالتيوالغايةوالامر،الخلقخاصةأنكرواقدلذلكالمنكرين

.(391/السالكين)مدارجلاجلها"

منهالفراغبعدسيتبعهانه2(116/)"السعادةمفتاج"فيويذكر

المورد"ويسميه."..وأحكامها.وأقسامهاالمحبةعلىالكلامفيكتابا"

]تحقيق(412صالهجرتين)طريقالضافي"والظلفيالصا

)مدارج"العارفينقلوبوروضةالمحبينعيونقرةو"[،الاصلاحي

أنهماالظاهرواحد؟كتابأوكتابانهمافهل29(،1/السالكين

غيرالمحبةفيالكبيرفالكتابحالكلوعلىواحد،لكتابعنوانان

موضوعفيالتفصيلهذامثلفيهيفصللمفانه"،المحبينروضة"

هو"المحبينروضة"أنبعضهموظنللعبد.والربللربالعبدمحبة

بعيد.الكبير)1(وهوالكتاب

عليه-ورد(،91)3/"السالكينمدارج"علىالفقيحامدمحمدالشيختعليقانظر(1)



تأليفه:تارلخ

فيألفهولعله،الاخرىمؤلفاتهفيالكتابهذاالقيمابنيذكرلم

المؤلف:عليهااعتمدالتيالمصادربينمنأنبيانتيوسيأ،حياتهأواخر

الحاقظألفهالذي"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبينالواضح"

العلائيالدينصلاخلحافظاعليهواطلع،بقليل574سنةفبلمغلطاي

لموفقالىإأمرهورفعفيه،جاءمابعضعليهنكروالسنةهذهفي

معتقلاوبقي،الكتاببيعمنالكتبيينومنع،عزرهنبعدفاعتقله،الحنبلي

لابنالمعاصرينمنومغلطاي)1(.وخلصهالبابابنجنكليلهانتصرحتى

كانتالكتاببسببومحنته،تيميةابنالاسلاملشيخالمحبينومنالقيم

إلا،كثيرةنصوصامنهوينقل،القيمابنعليهبطلعأنعجبفلا،مشهورة

القيمابنفاعتمادأمرمنيكنومهما.المؤلفأوالكتابلىإيشرلمأنه

سنةبعدكان"المحبينروضة"تاليفأنعلىيدلمغلظايكتابعلى

هنا.إليهنتوصلأننريدماوهذا5،74

:الكتابموضوع

مص
الحب،موضوعفيألفتالتيالكتبأحسنمن"المحبينروضة"

(532)صمنهآخرموضعفيولكنه03(،6)صكتابهفيزيدأبوبكرالشيخ

...".المحبةفيالكبيرالكتابهولعله":يقول

35(.4/2)"الكامنة"الدررانظر(1)



حسنهاو،البابهذافيوالاثارللأحاديثجمعهاوأ،فائدةوأكثرها

وعشرينتسعةفيالمؤلفجعلهوقد،والعشاقالمحبينلاخبارانتقاء

ومنهجهالكتابتأليفمنالغرضفيهاذكرجيدةبمقدمةلهاوقدمبابا،

طبقاتلسائريصلحالكتابهذا":بقولهووصفه،أبوابهوسرد،فيه

العاجلةللذةومرقاةالدنيا،وعلىالدينعلىعونايصلحفانه،الناس

ومتعلقاتها،حكامهاوالمحبةأقسامذكرمنوفيه،العقبىولذة

يناسبوماوموانعها،بهاسباووغوائلها،تهاوافاوفاسدها،وصحيحها

سلفية،واثار،فقهيةومسائل،نبويةوأحاديث،تفسيريةنكتمنذلك

للناظرمروحا،لقارئهممتعايكونما،كونيةووقائع،شعريةوشواهد

هزلهمنأخذشاءوإنوترهيبا،ترغيباوأعطاهجداأوسعهشاءفمان.فيه

اللذةأسبابمنيبعدهوطورا،يبكيهوتارةيضحكهفتارةنصيبا،وملحه

وإنناصحا،واعظاوجدتهشئتفان.ويدنيهفيهايرغبهوطورا،الفانية

محا".مسالحبيباووصلوالشهوةاللذةمنبنصيبكوجدتهشئت

استعراضيلىوفيما،الكتابلمحتوياتليجماإوصفهذا

وموضوعاته.لابوابه

المحبةأسماءلبيان(-15)الاولىأبوابهلمؤلفاخصص

العلويالعالمنو،بعضلىإبعضهاونسبةومعانيها،واشتقاقها

المحبةدواعيعنتحدثكماولاجلها،بالمحبةوجدإنماوالسفلي

ومتعلقها.
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يجنيوماوغائلتهالنظرأحكامعنتحدث9()6-الابوابوفي

وذكرالكبد،فيهاوحكموالعينالقلببينمناظرةوذكر،صاحبهعلى

لجواباثم،عشقهباحوالحراملىإالنظرأباحمنبهااحتجالتيالشبه

.الاحتجاجهذافيعليهمومالهمماوبيانعنها

وكلاموصافهوالعشقحقيقةلبيانفهي(1-016)الابوابأما

ذلك،فيالناسواختلاف،اختياريأواضطراريهووهل،فيهالناس

وذكر،والنقصانالكمالفيللمحبةتابعةاللذةنوالعشاقسكرةوبيان

.البابهذافيالفصلوالقول،وذمهالعشقمدحمن

الصورتخيراستحبابعن(91-)17الابوابفيوتحدث

كمالفيالمحبيندواءوأن،ورسولهاللهيحبهالذيللوصاللجميلةا

.لجمالافضيلةلىإالنفوسوميل،المباجالوصال

وشواهدها،المحبةعلاماتلبيان2-28(0)الابوابوعقد

المحبينغيرةوذكر،فيهالتشريكوعدمالحبيبإفرادالمحبةواقتضاء

والشفاعةالمحبينورحمة،ومفاسدهلحراماسبلوارتكاب،وعفافهم

أعلاهما.فيرغبةالمحبوبينأدنىوتركلهم،

نيلمنمخالفتهفيوماالهوىذمفي)92(بالبابالكتابوختم

والاخرة.الدنيافيالمنى

وترتيبه،تهذيبهفيكثيرااجتهدالمؤلفأنالكتابقراءةمنويظهر

منويهدف،الابوابلجميعالمناسبةوالاخبارالنصوصواختيار
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وقصصوأشعارأخبارمنيقدمهبماالقارئإمتاعلىإورائها

تغليبلىإودعوته،الحرامفيالوقوعمغبةمنتحذيرهمع،وحكايات

علىالاخرةوإيثار،الشهواتوراءلجرياوعدم،الهوىعلىالعقل

وخاصة،الكتابأبوابجميعمنواضحالرئيسيالغرضوهذاالدنياه

وبيانالشهواتتركلىإللدعوةخصصهاوالتي،منهالاخيرةالابواب

.المرديالهوىمنالتخلصكيفية

:الكتابأهمية

العلماء،منعددالحبموضوعفيالتاليفإلىالقيمابنسبق

منومنهم،كتابهمنفصلاجعلهمنومنهم،بالتاليفأفردهمنمنهم

مختلفة.موضوعاتفيمؤلفاتهأثناءفيوالعشاقالعشقأخبارفرق

إليناوصلماوبيانودراستها،المؤلفاتهذهإحصاءبصددهناولسنا

الكتبعلىسريعةنظرةبإلقاءنكتفيوإنماومطبوعا)1(.مخطوطامنها

منها."المحبينروضة"موقعلنعرف،البابهذافيالمشهورة

التراثفيالحب"كتابهفياللهعبدحسنمحمدالكتبهذهبعضبدراسةقام(1)

يمكنلمستشرقينامنلاثنيندراستانوهناك(.م0891الكويت.)طداالعربي

إليهما:الرجوع

صأ130ح!1ولك!1ولحمم،ح،++همهه3"حح!م!وله+كاس!153حث!أ؟ء!ول3،

لأ(هول4هول2791).

له30ث!!ع،11ء!ح،+1ءكا!ء+أءأ!سن!لم!لأ"أوله1ه3ح+هءث!أ1ول3ءأء1

كاحه+ء"14!13+كاا،ولكاحح!لاهمم!97913).
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-3

بنلمحمد"الزهرة"كتاب:الكتبهذهمنإليناوصلماأقدممن

لحبباخاصمنهالاولوالقسم(،692)تالظاهريداود

المؤلفقسمهوقد،وتصاريفهوأحوالهوأحكامهواثارهومظاهره

تحتهوأورد،مسجوعبعنوانبابكلوعنونبابا،خمسينلىإ

أنهلىإترجعالكتابهذاوشهرةوالاخبار.الاشعارمنمختارات

راقية،وجدانيةصورةللحبيرسم،إمامابنوإمامظاهريلفقيه

.مشهورةالبابهذافيوقصته،الميدانهذافيرائداويعتبر

يشكلالذي325()تالوشاءالطيبلابي"الموشى"كتاب

سلكذلكعنوللتعبير،الظرفأركانأحدعندهلحبا

الشخصيةوالاراءلمأثوراتواالقصصروايةسبيللمؤلفا

جمعهاالتيالمادةأصبحتحتى،خاصةتجاربعلىالمبنية

يدوروكلها،عملهمنالهامالقسمتشكلالمجالهذافي

له.مخالفهوماكلونقضالعفيفالحبحول

منفيعتبر327()تللخرائطي"القلوباعتلال"كتابأما

طريقةعلىوتأليفه،الموضوعهذافيالكتبأمهات

المؤلفأكدوقدالاخبار.لجميعالاسانيدبذكرالمحدثين

عناوينذلكعلىيدلكما،بالعفافالتمسكضرورةعلى

الصحابةوسيروالأحاديثالاياتمنواختار،أبوابهمنكثير

هذالىإالقراءيرشدماشعارهموالمحبينوقصصوالتابعين

بدقة.مؤلفهانتقاهاالمحبينعنطريفةأخباروفيه،الهدف
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-4

-5

درس(،564)تالاندلسيحزملابن"الحمامةطوق"

بوضوحقضاياهأدقوبحث،أطوارهوتتبعلحبافيهالمؤلف

علىوالاعتماد،والتتبعالاستقراءفيهمنهجهوكان،وصراحة

فيذلكذكركما،وصدقهعنهخبرماأو،وعاينرأىما

حدعندالوقوفهذاكتابيفيالتزمت":قالحيث،مقدمته

ودعني.الثقاتبنقلعنديصحأو،رأيتماعلىالاقتصار

وقدسبيلنا،غيرفسبيلهم،والمتقدمينالأعرابأخبارمن

ولا،سوايمطيةأننضيأنمذهبيوما،عنهمالأخباركثرت

(.المعارفدار.ط17)صمستعار"بحليأتحلى

أخبارفيهجمع(،005)تالسراجلجعفر"العشاقمصارع"

العصرحتىالجاهليالعصرمنذالحبصرعهمالذينالعشاق

بطابعدائماشخصياتهيطبعأنهالكتابسماتومن،العباسي

لكلقدمالمؤلفنأيضاسماتهومن،اللهوخوفالعفاف

نظمه.منشعريةبمقطوعةوالعشرينالاثنينأجزائهمنجزء

1(،*وتبويبترتيبدونوالرواياتالاخباريوردأنهعيوبهومن

وزادورتبه،"العشاقمصارعمنالاشواقأسواق"في885()تالبقاعيهذبه(1)

"منازلحكاياتوجميع"المبينالواضح"مغلطايلحافظاكتابجميعفيه

مخطوطاتهبيانانظر.أبوابوعشرةمقدمةفيفجاءمحمود،للشهاب"الاحباب

-"البقاعيمصنفاتفهرست":الاصلاحيجملأمحمدالدكتورأخيكتابفي
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القصصبعضيذكروقد،مواضععدةفييكررهاوقد

العقل.يصدقهالاالتيوالاخبار

علىالمؤلفرتبه5(،79)تلجوزيالابن"الهوى"ذم

يشتملكتابوهوبالاسانيد،الاخبارفيهوروىبابا،خمسين

والصلال،الخظافيالوقوعمنوالتحذيرالهوىذمعلى

والتحكمبالسوء،الامارةالنفسمحاسبةعلىلحثوا

ابنآلفهوقد،اللهوخوفبالعفافوالالتزاملخواطر،با

لهيصفانبالهوىابتليمناحدمنهطلبمابعدلجوزيا

.العضالالداءهذاعلاج

اخبارفيهجمع725(،)تمحمودللشهاب"الأحبابمنازل"

يشرولم،عصرهلىإالجاهليالعصرمنذشعارهموالعشاق

لىإالمؤلفضافو،كتابهمادةمنهااستقىالتيالمصادرلىإ

بابهفيتدخلرآهاإذ؛ونثرهنظمهمنجملةغيرهعنرواهما

الباباستغرقبابا،عشرثلاثةلىإكتابهقسموقد.ومعناه

.الكتابمناكبرالحيزمنهاالاخير

الاسواقتزيين"كتابه(8001)تالانطاكيداودبنىوقد(،551-451)ص

وخمسةمقدمةعلىورتبهواختصره،البقاعيكتابعلى"العشاقأشواقبتفصيل

.معروفمطبوعوهو،وخاتمةابواب
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المؤلففيهاعتمد762(،)تلمغلطاي"المبينالواضح"-8

متعددةبرواياتكتابهوبدأ،سبقتهالتيالعشقكتبعلى

وذكرالحبعنتحدثثم..."،فعفعشق"من:لحديث

علىوأخبارهمالعشاقأسماءرتبثم،كثيرةوأقوالاتعريفات

يتعلقفيماإلاالاخبارمنالاسانيدوحذف،المعجمحروف

التيالمنكرةالاخباربعضفيهوردوقد.النبويبالحديث

واعتقل.أجلهامنامتحن

و
عهدلىإالبابهذافيألفمماإليناوصلتالتيالكتبأشهرهذه

الواردةوالاشعارالاخباروانتقىمنها،بعضعلىاعتمدوقد،القيمابن

الكتبمنوالاقتباسالنقلعلىيقتصرولمجديدا.ترتيباورتبهافيها،

وشرجها،بكلامهعليهاعلقبل،فقطوالاشعارالاخباروإيراد

والنكتالفوائدمنكثيراإليهاضافومنها،والعبرالدروسواستخرج

ميزةوهذهوغيرها،والسلوكوالفقهوالتفسيرلحديثافيوالمسائل

،البابهذافيالمؤلفةالكتببينمن"المحبينروضة"كتاببهاانفرد

عنفأغنانا،الكتابآخرفيالمنثورةالفوائدهذهبفهرسةقمناوقد

هنا.ذكرها

الابوابلاغلبيقدمالقيمابنأنوهي،للكتابأخرىميزةوهناك

لمفهوفيها،الواردةوالاثارالاخبارلذكربهيمهدمفيدبكلاموالفصول

فيواضحرايلهكانبلوانتقائها،والاشعارالاخبارجمععلىيقتصر
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للفصلالابواببعضوضعوقد.بالبحثتناولهاالتيالقضاياجميع

مدحعمنتحدثمابعدفمثلا،معينةقضيةفيمتعارضينرأيينبين

فيالفريقيناحتجاجوذكر،بهوتبرمذمهوعمنفيهورغبالعشق

وفصلالفريقينبينالحكمفي(1)6البابعقد(،1،51)4البابين

مطلقا،يذمولامطلقايحمدلاالعشق":وقال،الطائفتينبينالنزاع

فصلثم.".لمرادها.تابعةالارادةفإن،متعلقهباعتبارويذميحمدوإنما

ذلك.بيانفي

لىإالنظرأباجمنبهااحتحالتيالشبه)8(البابفيذكروعندما

عماللجواب)9(البابعقد،عشقهباجوبهالاستمتاعيحللامن

نإ:وقال،الاحتجاجهذافيعليهاومالهاوما،الطائفةهذهبهاحتجت

لاصحيحةنقول:احدها:أقسامثلاثةبيندائرةذكروهاالتيشبههم

الفساقوضعمنإليهنسبتعمنكاذبةنقول:نيوالثافيها،لهمحجة

ثم.إليهذهبوامالخلافمحتملةمجملةنقول:والثالثوالفجار،

فتوىالاسلامشيخشيخهعننفىالبابهذاوفيذلك،بيانفيتوسع

عنجابو.بوجهكلامهتناسبلاعليهكذبإنها:وقال،العشقفي

الواضحفكان،الوصاللذلكإباحتهمفيبهااحتجواالتيالحججكل

رحمةفي)25(البابفيولكنه.يجيزهولاذلكمنيمنعأنهرأيهمن

ذكر،الدينيبيحهالذيالوصالفياحبابهملىإلهموالشفاعةالمحبين

وردو،بهالشفاءتحققإنالوصالذلكبمثلالتداويجوازمنهيفهمما

والتلاقي.الوصالمنيجوزفيماللعشاقالشفاعةفيأخبارا
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منالتحذيرعلىدائمايركزمؤلفهأدفيالكتابأهميةوتتجلى

تركلىإوالدعوةوالالام،المفاسدمنإليهيفضيومالحراماارتكاب

فيللمؤمنيناللهأعدفيماوالترغيبأعلاهما،فيرغبةالمحبوبينأدنى

وبها،كثيرةبأمورمنهالتخلصطرقبالهوىابتليلمنويذكر،لجنةا

.الكتابختم

فيالمؤلفةالكتبأفضلالكتابهذااعتبروغيرهاالامورولهذه

(:-جز:)صنشرتهمقدمةفيعبيدأحمدالاستاذقالوقد،البابهذا

هذالحبافيالمصنفةالكتبأنوهيأقولها،أنأحبكلمةبقي"

لغةفيهالناسومذاهبوفلسفتهالحبلغةلىإجمعلانهأنفعها؛

منالمؤنقةالروضةهذهفييتنقلفالقارئوأدبها،وحكمتهاالشريعة

ومن،ف!هيةمسألةلىإأدبيةنكتةومن،أصوليةقاعدةلىإلغويةفائدة

الكتبمنغيرهأما.استقصائهلىإسبيللامماغيرهالىإغيرها

العشقيزينماالعشاقأخبارمنيسردفبعضهاالشأنهذافيالمؤلفة

فيبقارئهيهويماوأهلهالهوىمدجمنبعضهاويذكربه،ويغري

وخطلالقولسوءعنيتنزهماسائرهافيوليس،والهلاكالشردركات

وقولجميلمعنىبكلاللهبحمدشحنقدالكتابهذاإن.المجون

،المجونوفاحشالكلامقذعمنعنهالسمعينبومافيهفليس،عفيف

"هوالسنةالكتابفيمنهاوردماإلاالسوءاتذكرمنبرئإنهحتى
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:هردموا

بعدهحالفيعلقه"أنه23()صالكتابمقدمةفيالمؤلفذكر

أغلبيوردأنه)1(بعضهممنهفهموقد"،كتبهعنوغيبته،وطنهعن

ولابلفظهلحديثايذكرولا،حفظهمنوالاشعاروالأخبارالاحاديث

الحديثين،منوالحديث،الايتينمنالايةجمعوربما،بنصهالقول

حرفاوغير،بكلمةكلمةوأبدل،المقدموأخرالمؤخرقدموربما

.بحرف

ومقابلتهانصوصهومراجعة،متأنيةقراءةالكتابقراءةبعدولكن

منمجموعةعلىاعتمدالمؤلفأنلنايظهر،المعروفةبالكتب

وهووالاشعار،والقصصوالاخبارالنصوصمنهااستقىالمصادر،

المصادرالاحياناغلبفييذكرولمكثيرا،اوقليلافيهاتصرفوإن

والمؤلفين،الكتببعضبأسماءأحيانايصرحأنهإلامنها،نقلالتي

هذاومثلمعها.بالمقابلةذلكيظهركما،متتاليةصفحاتعنهاوينقل

المصادرتلكاستخدمالمؤلفكانإذاإلايحصلأنيمكنلاالتوافق

؟الكتابمقدمةفيالمؤلفكلامنفسرفكيف.حقيقة

الكتب:بعضمقدماتفيالعبارةهذهمثلمنيفهمنأرىالذي

بالمصادرالغنيةالخاصةمكتبتهعنبعيداالتأليفوقتكانالمؤلفأن

هـ.ص:للكتابتحقيقهمقدمةفيعميدأحمدالاستاذمثل(1)
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لاوهذا،وطنهعنوبعدهسفرهحالفيبتأليفهااشتغلوأنه)1(،والكتب

عنبالنقولالخاصةمذكراتهأوالكتبيستخدملمأنهعلىيدل

علىالحصولوقتكلفيلهيتيسرلاباحثاومؤلففكلالمصادر.

كانولوحتىفيه،يكتبأنيريدالذيللموضوعالضروريةالمراجع

علىيعتمدالاموربعضفيفهو،بلدهفيومقيمامكتبتهفيمستقرا

والابيات،المشهورةوالاحاديث،الكريمالقرانمثل،محفوظاته

والاحداثالاخباروبعض،المأثورةلحكمواوالامثال،السائرة

المختلفة،المسائلفيوالائمةالسلفوأقوال،المعروفةوالقصص

وأالعلماءمنهايكثرالتيالمعارفمنوغيرهاالمشهورةالمتونوبعض

علىيعتمدالاحيانمنكثيروفي.وتخصصهمرغبتهمحسبيقلون

الخاصة.مذكراتهفيمنهاالمقتبسةالنصوصأو،تيسرتإذاالكتب

بعضلهحصلتقدتكونأنينفيلاالمقدمةفيالمؤلفوقول

التيمذكراتهبعضاستخدمأنهأو،وطنهعنبعدهحالفيالكتب

قرأها.التيالمختلفةالمصادرمنوالفوائدلنصوصفيهااقتبس

هناولسنا،الكتابفيمواردهعننبحثأنلنافيمكنهذاوعلى

الفهارسفإناستخدمها،لتيالمصادرلجميعوالتتبعالاستقصاءبصدد

وردالتيوالكتبالمؤلفينجميعأسماءستبينالكتاباخرفيالعلمية

63(.-62)صكتابهفيزيدأبوبكرالشيخقالهماعنهاانظر(1)
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اعتمادجلعليهاكانالتيالرئيسةالمصادرهنانذكروإنما.فيهذكرها

كتب:خمسةوهي،الكتابفيوالاشعارالاخبارإيرادفيلمؤلفا

327(.)تللخرائطي،القلوباعتلال-1

.(564)تحزملابن،لحمامةاطوق-2

795(.)تلجوزيالابن،الهوىذم3-

725(.)تمحمودللشهاب،الأحبابمنازل-4

762(.)تلمغلطاي،المبينالواضح-5

قليلا،"الاحبابمنازلو""الحمامةطوق"علىاعتمادهوكان

الاشارةدونمنهاالنقلأكثرالتيالاخرىالثلائةالكتبلىإبالنسبة

ولكنهأصلا،مغلطايكتابلىإيشرلمبل،المواضعأغلبفيإليها

فيالسببولعلبعضها.بأسماءصرحأخرىكتبعنبواسطتهنقل

بعضبسببمغلطايلكتابالعلماءتقديرعدم-اعلاموالله-ذلك

وأدخلبسببهاامتحنإنهحتى،فيهأوردهاالتيالمنكرةالاخبار

يصرحلاأنالقيمابنفأحبمضى،فيماذلكلىإأشرناكما،السجن

هالكتابهذامنبالنقل

بالعشقالمتعلقةوالاشعارللأخبارالاساسيةالمصادرهيهذه

لذكرداعيفلا،الكتبهذهلىإلهاتخريجيفيشرتوقد،والعشاق

منها.المقتبسةالنصوصلبيانجدول
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والسننالصحاحلىإعزاهامنهافكثيروالاثارالأحاديثأما

بعضفيحصلحفظهمنإليهايعزووقد،المفردةوالاجزاءوالمسانيد

الثانيالبابوفي.لحواشيافيذلكلىإأشرتوقدلخطأ،واالوهم

الصحاج""علىاعتمدومعانيهاالمحبةأسماءاشتقاقببيانالخاص

المواضع.بعضفيبذكرهوصرحكثيرا،للجوهري

ينقلوقد،مباشرةعنهاينقلفقدالأخرىوالمراجعالمصادرما

فيوبيانهاومغلطاي،لجوزياوابنالخرائطيكتببواسطةعنها

مواضعهاهفيالهوامش

اللاحقة:الكتبفياثره

إيرادفيعليهواعتمدوا،المؤلفينمنعددالكتابهذاعننقل

التيالقضاياعلىوتعليقاتهوارائه،القيمابنذكرهاالتيالنصوص

في776()تحجلةبياابن:منهيقتبسوجدتهمنوأقدمإليها.تطرق

وردوتأليفه،فيكبيرااعتماداعليهاعتمدوقد"،الصبابة"ديوانكتابه

اليهيشيرأندون،كتابهفيالقيمابنذكرهاالتيلاشعار1والأخبارأكثر

فقط،مواضعأربعةفيعنهبالنقلصرحوقد،المواضعأغلبفي

34،)ص."..الجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخ"قال:يقولفأحيانا

روضةصاحب"قال:يقولوأحيائام[،7291بيروت.]ط(39

.(3629،)ص"المحبين

22



والابوابالمقدمةفصولفيوخاصةكثيرا،عنهنقلأنهوالواقع

منكلفيالواردةالمشتركةالنصوصبينيقارنمنوكل.منهالاولى

لهويتأكدالامر،هذاصحةلهيتبين"المحبينروضةو""الصبابةديوان"

إليهأضافكانوان،القيمابنكتابعلىعالةكانحجلةبيأابنأن

ديوان"فيإلاذكرهايردلمالتيالأبواببعضوعقدوزوائد،فوائد

منه،مواضعفيالمتأخرينوشعرشعرهمنالمؤلفأوردكما"،الصبابة

،البابهذافيالصريحوالوصفوالمجونالفحشعنيتورعولم

نادرا.إلاهذاعنكتابهنزهالذيالقيمابنعكسعلى

"كنوزكتابهفيعنهفنقل884()تالعجميابنسبطجاءئم

كتابصاحبعنهنقلوكذا56(،/1)"حلبتاريخفيالذهب

طبععشر،الحاديالقرنعلماءمن"المعانيوصبابةالمعانيصبابة"

ونقل(،101)صكتابهوسمىعنهنقل،بالرياضفيصلالملكمركز

()1(.127)صالصبابةذكرعندتسميةدونعنه

،(3301)تالحنبلييوسفبنمرعيالمشهورالمؤلفجاءثم

"،العاشقينوبغيةالمحبينمنية"وسماه،الموضوعهذافيكتابافألف

6252[،]ادبالمصريةالكتبدارفينسخةمنهانسخ،عدةمنهوتوجد

لسكندريةالافيوثالثة[،4648باد]طلعتأيضاالكتبدارفيخرىو

قيمةعلىلاحكممنهاشيءعلىالحصولمنتمكنأولم[.017ب]اذ

خيراهاللهجزاه،السابقينبالمصدرينالعميرسليمانالشيخأفادني(1)
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كتابهعنواننإلا."المحبينروضة"بكتابوعلاقته،العلميةالكتاب

فإن،فيهالواردةللأخباروتهذيبالقيمابنكتابمنمختصربأنهيوحي

شيخوشيخهالقيمابنكتبعنكثيرابالنقلمعروفالمذكورالمؤلف

فيهاالفالتيالموضوعاتفيمؤلفاتهمنشيئاقرامنوكل.الاسلام

معكبيرا،اعتماداعليهاوالاعتمادعنهاالنقلفيأسلوبهيعرفالشيخان

كتابعلىبطلعممنوأرجو.الاخرىالمصادرمنالفوائدبعضزيادة

روضة"بكتابعلاقتهويبينالامر،حقيقةعنيكشفأنمرعي

كتابه.فيمرعيعليهاعتمدمدىأيوالى"،المحبين

غذاء"كتابهفي(1881)تالسفاريني:الكتابهذاعننقلوممن

وسماه،مواضعفيمنهاقتبسوقد،"الادابمنظومةلشرحالالباب

88،/1انظر."المحبينروضة"او"المشتاقينونزهةالمحبينروضة"

،69-79001-101،201،/2204،114،174-184،423-

)طبعة442،435،044،144-424،56458-4،58495-4

.(3913بمكةلحكومةامطبعة

الاماممسندثلاثياتشرح"كتابهفيأيضاالسفارينيعنهونقل

عمدةشرحاللثام"كشفكتابهوفي07(،1942،04،44/)أحمد"

علي"الامامأثرلشرحالعليالقول"كتابهوفي2(،48)5/"الاحكام

31()1(.90،31)ص

الله.حفظهالعميرسليمانالشيخأيضابهاأفادنيالثلاثةالمصادرهذه(1)
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صحةتؤكدأنهاكما،العلميةوقيمتهالكتابأهميةتبينالنقولهذه

عنهتحدثناوالذي،لهالصحيحالعنوانوتحدد،القيمابنلىإنسبته

سابقا.

:الكتابمخطوطات

نسخثلاثعلىللكتابنشرتهفيعبيدحمدالاستاذاعتمد

خطية:

التوقد.1347سنةبهاظفرقدكانالتيدمشقنسخةإحداها:

وصفها.وسياتي،تشستربيتيمكتبةلىإالنسخةهذه

إسكندرعيسىالاستاذمكتبةمناشتراهاالتيلبناننسخة:الثانية

النسخة.هذهمصيرنعرفولا.المعلوف

السموبصاحيبإعارتهاتفضلقدكانالتيالاميرنسخة:الثالثة

سعود.آلالرحمنعبدبنالعزيزعبدالملكأخواللهعبدالاميرالملكي

السعودية.العامةالرياضمكتبةفيمحفوظةالانوهي

بألمانيا،توبنجنفيإحداها:أخرىنسخثلاثليظهرتوقد

بتركيا.إسماعيللالهمكتبةفيوالثالثة،تونسفيوالثانية

[أدب181]برقمنسخةفيهأنالعراقيالمتحففهرسفيوذكر

سنةمحمودبنعيسىبناحمدكتبهاجيدنسخيبخط،صفحة)258

روضة"ليسأنهوالواقع."الوامقونزهةالعاشقروضة"بعنوان766(
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خطأالقيمابنلىإونسبتههذا،بدايةعنتختلففبدايته"؛المحبين

سليمانبنلاحمدالمذكوربالعنوانالكتابأنوالصواب،محض

برقمالثالثأحمدمكتبةفيأخرىنسخةومنه635(،)تالكسائي

976(.سنةكتبت،ورقة1)63]2373[

مننسخة[أدب]6677/المصريةالكتبدارفيأنبعضهموذكر

تشستربيتي،نسخةعنمصورةانهاوالحقيقة".المحبينروضة"

إليها.يشارأنينبغيفلا،أصليةخطيةنسخةوليست

التاريخ:حسبمرتبةالكتابمخطوطاتوصفيليوفيما

:[]186توبنجننسحة(1)

كتبوقد975،سنةكتبتإذ؛الكتابمنوصلتنانسخةأقدمهذه

وحسنوكرمهومنهوعونهاللهبحمدالكتابتم"اخرها:فيالناسخ

بالقاهرة،وسبعمئةوخمسينتسعسنةشهورفيوذلك،توفيقه

".العالمينربياامين،المسلمينبلادوسائراللهحرسها،المحروسة

975".سنة"تحتهوكتب

وعدد،الكاملبالشكلومضبوطة،جميلنسخيبخطوالنسخة

المقابلةآثارعليهاويظهرسطرا،91صفحةكلفي،185أوراقها

صح"."بعلامةالهوامشفيكلماتاستدركتوقد،والتصحيح

الزخارفمنأنواعا-اسمهيعرفلمالذي-الناسخواستخدم

ومثل.وتجصملهولتزيينه،الكتابثناءفيالفراغاتلملءوالاشكال
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ملونةكانتولعلها،الكتابنهايةوفيالغلافصفحةفيالزخرفةهذه

فيهايظهرولابالسواد،لديالمصورةالنسخةفيولكنها،الاصلفي

مغاير:بخطغلافهاصفحةعلىوكتبت.الشكلأوالكتابةمنشيء

".الجوزيةقيمبنبكرأبيبنالدينلشمسالمحبينروضة"

منكثيرةمواضعفيإلاالصحةعليهاوتغلب،تامةنسخةوهذه

بهمايستقيملاونقصزيادةبل،وتحريفتصحيفففيهاالشعر،

مواضع.فيأخطاءأيضاففيهبالشكلالضبطماو.الوزن

]3832[:تشستربيتينسحة)2(

سطرا.17منهاصفحةكلوفي،ورقة024فيالنسخةهذهتقع

هذاعلق":بقولهآخرهافيالن!عمخوتاريخالمممهالناسخكتبوقد

محمودبنأحمدوغفرانهربهرحمةلىإالفقيرلنفسهالمباركالكتاب

لهاللهغفرالصلمي)؟(،بخطيبالشهيرالملكعبدبناللهعبدابن

فيمنهالفراغوكان.الناسعيوبعنبهاوشغله،بعيوبهوبصره،ذنوبه

اللهاخر،وسبعمئةتسعينشهورمنالاخرربيععشرينرابعالسبتيوم

العزيزباللهإلاقوةولاحوللا،وكرمهبمنهوعافيةبخيربعضهالىتعا

".الحكيم

ونزهةالمحبينروضةكتاب"منها:الغلافصفحةوعلى

الفرقالمفتيالاسلامشيخالعلامةلمالعاالامامللشيخالمشتاقين

المدرسةإمامأيوببنبكربيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمس
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".ضريحهونورروحهاللهقدس،المحروسةبدمشقالمعمورة

حسن:شعر":تحتهوكتب

رتبابه5معناحازمنينالدرركلهكنابدرلله

كتبا"ومنوالقاريالمؤلفكانلمنبالدعاءجدمطالعهفيا

السيدشأنهعزإليهالفقيركتبمن":الصفحةهذهأعلىفيوكتب

بالعربيبعضهاكلماتمنهاالايسرلجانباوفي".لهغفر.عمر..

قسم.علىوشطبمنهاقسممحي،بالتركيوبعضها

كلماتمنهاسقطوقد،والتصحيفالتحريفكثيرةالنسخةوهذه

فاحشا.تغييزاالمعنىبعضهاغيروجمل

مثللجمالوالجودةافيوليستبه،باسلانسخيبخطوالنسخة

لى.لاوا

:لبناننسحة)3(

المعلوفإسكندرعيسىالاستاذمكتبةفيكانتالنسخةهذه

عدد":بقولهووصفهاعبيد،أحمدالاستاذمنهاشتراهاوقد،بلبنان

الصفحةفيكتبسطرا...25صفحةكلفي،صفحة036صفحاتها

الشيختاليف،العاشقينونزهةالمحبينروضة"كتابمنها:الاولى

اللهتغمدهالقيمبنمحمدالدينشمسالمفننالعلامةالعالمالامام

...".برحمته
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الخازنالباقيعبدالفقيركتبمن":الصفحةأعلىفيوكتب

السيدبنعليالسيدبنالعابدينزينالسيدالفقيرنوبةفيو""،الموزع

".عيوبهموسترذنوبهماللهغفرمحمد

العبدنوبةفيحال،كلعلىللهالحمد"الايسر:لجانباوفي

أوراقهعدة،4501سنةشوالشهرفيالوفائيالتميميصالحالحقير

74".فضه018

الصغيرفيكتب،منهوأكبرصغيرطابعانالعبارةهذهوتحت

من"الاخر:الطابعوفي،"باللهإلاقوةلااللهشاءما":الكوفيبالخط

".لهغفرصدقيمصطفىلحاجاالفقيرممتلكات

:بعنوانالبيتانهذاناليسارجهةمنالصفحةأسفلفيوكتب

الفضل:أهللبعض"

يحمدمنذمبلاهمثميبلهمولمالناسحمدمن

والابعد"الاقربيوحشهمستأنسابالوحدةوصار

كتبتأثنائهامنوورقتانأولهامنورقةعشرونالنسخةهذهوفي

الاصلمنسقطتوجملكلماتالهوامشوفيمغاير.بخظ

كانربماوتصحيحاتالفوائد،لبعضعناوينوبعض،فاستدركت

اللغوية.الالفاظلبعضوتفسيرإفسادا،بعضها

اللهخيرلىوتعاسبحانهاللهلىإالفقيرالعبدطالعه":النسخةاخروفي

...".خانمرادبنسفيانبنعثمانبنمحمد



ويظهر،النسخةهذهمصيرعننعرفلاأننامصدفيماأشرتوقد

القرنخطوطمنأنهاعبيدأحمدالاستاذاثبتهاالتيالنسخةنماذجمن

التاسع.

:[018]26تونسنسحة()4

فيوهي،الوهابعبدحسنيحسنالشيخمكتبةفيالنسخةهذه

سنةمغربيبخطالعنابياللهعبدبنلحفيظاعبدكتبها،ورقة165

تصويرها.منتمكنأولمعليها،أطلعلم.1331

86[:4/4]هالعامةالرياضمكتبةنسحة)5(

فهوالأولمنالنقصأماثنائها،وواخرهاأولهامنمخرومةهي

منالنقصوأما.حديثبخطأكملتوقد،واحدةصفحةبمقدار

آخرهامنوالنقص.الرابعالبابأثناءلىإنيالثاالبابأثناءفمنوسطها

وعدد.الكتابنهايةلىإوالعشرينالسابعالبابأوائلمنيبدأ

سطرا.12منهاكلفي،صفحة258النسخةهذهمنالباقيةالصفحات

وفيعشر.الثالثالقرنخطوطمنأنهاوالورقالخطمنوالظاهر

الضادكتبتماوكثيرا،والتحريفالتصحيفمنشئأيضاالنسخةهذه

أنهالىإإشارةبلغ""كلمةمنهاالصفحاتبعضهواممشوفيظاء.فيها

عنه.المنسوخالاصلعلىقوبلتأوقرئتقد

وختم"،اللطيفعبدبنمحمدالشيخ"وقفختمالنسخةوعلى

03



علىوكتب.وتاريخهالكتابورقمالسعوديةالعامةالرياضمكتبة

المشتاقين،ونزهةالمحبينروضة"جديد:مغايربخطعنوانهاصفحة

قيمابنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالامامالشيختأليف

".امينآمينآمين،جنتهبحبوجسكنهوبرحمتهاللهتغمده،الجوزية

26[:]هبتركيااسماعيللالهنسحة)6(

مكتباتفيالموجودةالمخطوطاتمعجمفيذكرهاورد

يوجدلاو.بلوطقرهرضاعليإعداد(21011/)ليواناطوإستانبول

المذكور.الفهرسفيوصفها

:الكتابطبعات

بدمشقالعربيةالمطبعةفيلهطبعةأولعبيدحمدالاستاذأصدر

علميةطبعةوهيذكرنا،كمانسخثلاثعلىبالاعتماد،9134سنة

بينالزياداتبتمييزالمحققفيهااعتنىجيدا،تحقيقامحققةو،دقيقة

وأالصوابئبتو،والمربعةالهلاليةالاقواسباستخدامالنسخ

وقام،الهامشفيإليهاشارالصوابيترجحلموإن،المتنفيالراجح

وبذل،الكاملبالشكلوضبطهامصادرهالىإوالاحاديثالاياتبعزو

،الادبومجاميعالدواوينعلىومقابلتهالشعرتصحيحفيكبيراجهدا

لموضوعاتعلميةفهارسوعمل،الغريبةالكلماتبعضوشرج

في.والقواوالاعلاموالأحاديثالكتاب

دونالطبعةهذهعلىبالاعتمادللكتابعديدةطبعاتصدرتئم
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نسخةالمحققينبعضراجعوقد.أخرىنسخةلىإالرجوع

اعتمدالتيالثلاثالنسخعلىزيادةجديدةنسخةفظنوها،ت!ثسشربيتي

كانالتيدمشقنسخةهيأنهايعرفواولمعبيد،حمدالاستاذعليها

بعنصهمأنوأمرذلكمنوأدهى.طبعتهفيواستخدمهاالاستاذيملكها

ليمستالمصريةالكتبدارفيماأنوالواقع،مصريةمخطوطةيظنها

كيففانظر.تشسشربيتينسخةعنمصورةهيوإنما،الكتابمننسخة

نماذجذكرالاستاذأنمع،جديدةنسخةعلىيعتمدونانهمهؤلاءتوهم

.الكتابمقدمةفيالنسخةهذهعنمصورة

مصريةإحداهماالكتابمننسختينبوجودالمحققينأحدوفرح

وقد،السعوديةالعامةالرياضمكتبةمنوالثانيةذكرها(،السابق)وهي

وصورعبيدحمدالاستاذوصفهاالتيالاميرنسخةهيأيضاأنهاذكرنا

طبعته.فيواستخدمهامنها،صفحة

طبعةبعدللكتابطبعاتمنصدرماجميعأنالقولوخلاصة

شيئايعملواولم،جديدةنسخةعلىفيهاأصحابهايعتمدلمعبيدأحمد

مفروغالامورهذهفكلبوجودها،فرحواالتيالنسخةعلىبالمقابلة

تحتها.طائلولامنها

النصبتقويمالاهتمامدونالاحاديثتخريجبعضهمهموكان

الاخبارتخريعوأما.لمؤلفاعنهانقلالتيلمصادرالىإبالرجوع

بعضعزوعلىفيهواقتصروا،يستوفوهلمأو،بهيهتموافلموالاشعار

القيم.ابناستخدمهاالتيللمصادرتتبعدونالمصادر،بعضلىإالنصوص



ثقلواو،والمشهورةالغريبةالكلماتشرجلىإبعضهموانصرف

لها.داعيلاالتيبالحواشيالكتاب

فرعيةعناوينيدخلبعضهمأنالعصرهذافيالنشرباعومن

وضعهالذيالعنوانيتميزفلا،المتنبداخلالكتابلموضوعات

الكتابهذامنعديدةطبعاتونجد.المحققوضعهالذيعنالمؤلف

الشكل.بهذاخرجت

ولا،للكتابالمتداولةالطبعاتعلىالعامةالملاحظاتبعضهذه

الموجودةوالتحريفاتالاخطاءبيانولاتفصيلها،فيالخوضأريد

فيوتحريفاتأخطاءمنأيضاعبيدحمدالأستاذطبعةتخلوولافيها.

انذاكيجدلمأنهوعذرهوالاشعار،الاخباروبعضوالاعلامالاسانيد

عامةلىإرجعوانماعليها،النصوصليقابلللكتابالرئيسيةالموارد

أمكنمابتصحيحفقام،والتاريخالادبوكتبالحديثكتب

ذلكعلىمأجورمعذوروهو.الباقيتصحيحفييوفقولم،تصحيحه

الله.شاءإن

أحدلكلوتيسر،وانتشرتالمصادرهذهظهرتوقدالانأما

ويستفيديراجعها،أنبالتحقيقيشتغلمنعلىفالواجبإليها،الرجوع

.النصوصتقويمفيمنها
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الطبعة:هذه

أحمدالاستاذمنهاثلاثعلىاعتمد،عديدةنسخاللكتابأنسبق

فيأخرىنسخثلاثذكروجدتوالتتبعالبحثوبعد،نشرتهفيعبيد

فيأفلحلمننيإلاعليها،للحصولفسعيت،المكتباتفهارس

بعدأي975،سنةكتبت،النسخأقدمهيواحدةنسخةغيرتصويرها

الكامل،بالشكلمضبوطةنسخةوهي.سنواتبثمانيالمؤلفوفاة

الاخطاءمنكثيراصححتوقد.سبقكماجميلنسخيبخطومكتوبة

الكلماتواستدركت،الطبعاتجميعفيالموجودةوالتحريفات

وظهرتشستربيتي،نسخةبمراجعةأيضاوقمتمنها.الساقطةوالاسطر

مثلوليست،والسقطوالتصحيفالتحريفكثيرةأنهاالمقابلةبعدلي

.لجودةواالصحةفيالاولى

على)م(المطبوعةقابلتنالنشرةهذهفيمنهجيمنفكان

فيالراجحاوالصوابوأثبت)ش(،وتشستتربيتي)ت(توبنجننسختي

منفائدةفلا،الواضحةوالتحريفاتالاخطاءلىإأشرولم،المتن

،والاعرابالقراءةفيوجهلهيكونماالفروقمنوذكرتإثباتها،

خاصةالشعربضبطوقمت،والتحريفالسقطلىإالاشارةوأغفلت

ومصادروالمطبوعةالنسختينعلىبالاعتمادفيهالواقعالخللوإصلاح

التخريج.
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والاخبارالنصوصبتخريحقمتالمتنإعدادمنالانتهاءوبعد

أخباركتبمراجعةثمأولا،المؤلفمصادرلىإبالرجوعوالاشعار

والدواوينالشعريةلمختاراتواالادبكتبمراجعةثم،العشاق

.الاخرىالمؤلفكتبمراجعةثم،المفردة

لها،الطرقوجمعتخريجهافيأتوسعفلموالاثارالاحاديثأما

عليهاأزيدوقد،المؤلفعنهانقلالتيالمصادربذكراكتفيتبل

لىإشيرو،عليهوحكمهملحديثاعلىالنقادكلامنقلوغيرها،

التفصيلي.التخريحفيهايوجدالتيالمصادربعض

والقبائلبالاماكنوالتعريفالاسانيدورجالالاعلامترجمةأما

معروفة،مصادرهالانبها؛أهتمفلموالمصطلحاتالكلماتوشرح

شاء.متىمراجعتهايمكنه،وباحثقارئكلمتناولفيالانوهي

بهااشتغلناالتيالكتبعامةفيعليهسرناالذيالمنهجهذا

تصحيحأوعلمينقدبأيونرحب،الماضيةالسنواتفيونشرناها

فيهلماجميعااللهوفقنا.ذلكعلىونشكرهمالقراء،منواستدراك

الطريق.سواءلىإوهدانا،والصوابلخيرا

كتبه

شمسعزيرحد
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غ.3!جفي*!إبمح!.!!بخا-3ش!ةضما؟!!!ملاإع!.*خهمامم!9بم\!ملمبم*.*،!!ئم!.ث!ل!9بر!نج! -!ء!،.0007**ىحيم:!ا

ن!.1خ!!!3ح!939يإ؟!!لمجمط!**!يمح!!*يختن6!-!يا\!بم..!6؟ه!بم!ب!أ،3!+ث!ص-!بحا.

.ء.ىححلحىبلطحئرطح!-ىحما.يهىح.حىح\1محمىح-ىحىح:-!.ىحمح*

ء!:!-!ء-ح!"!إياثمأطر.ص؟.غ!،!ا!يرسا!تح!، !ص-ص!3!فيضأ.صم*؟*ل!أ4حا(حأ؟،ح!111!!!:1

00!+بم3ىيطح.ىح!!حممح، !...=طسحمما!!بحح!حل*\ىحيح!صىلح،+.ة.3ط"ول

صا،؟طىحسحىح1؟محىح*.!.طحمحى-حى؟ماءبم6!سحىح؟،؟.\يم*19!بمىح!إىحأ،يم!حصىضح!ىيح؟ىحنما.؟ححاحغ*.ءحىيحه !"6!،.؟صح،ىحىح.

يمئيم1:؟1إممإ!1بحما*!!ط!هجمط*فية3إحمأ-!!نآ،-3إئعث!!!33.ث!3-1-5!ء،،!،0ظ

حما؟كأ!1:!يم3!بم"أ!1!!اب!5"؟كع.مابم9:.!؟*ط
.:؟."1-!،؟:!؟+،؟طأ!،ط5،!-ما3!!لحبمظ!أبخأ!-!ه!!3

3ىحصطيإصحىحأط.سمح1.ىحىح.،!تهىح:!ىح

!53*في31!ض!3!أثأ!1به!1ثنماثأ!جما-!؟!،.!!ع!ا*ئجفالض9إنخ!ح!ه!:1!أ.!%.!بمصأ.ع!2

.،ء،9إبإءئم!3فى!ه!يم9ثيم!:ط.*ظطبم!-؟حمه؟*يم1،،!ما"+1!طابم!؟ح!ء.أ:.إ!،ض،،!ممم1!ا::

برى؟*طب.--،0،نم

؟9-.إ،\؟ح!!!أثبميمبمحم!3!!بم:!*!فيبم!محي!،!خ!*جبما!*!-.*3!!؟جل!!،حمأ

بم؟9!لحبممم!:9صطح+-*شطمحلا!*محىحص!ط9ىحىححىح*:رىح.ححمابمىحإ!!ئمجحىىح9،ىححمحىيحئحهىلحا.ىحطلحلمىمىح.:3،بم،؟ىمحصحىىح5

ىحهطحىح*\،-"،

إحما!.".،.خ!-يا!فيكا!9؟،بم.بم!

.!،!مح!!.*بم.-ط!طإصاط.

حمأ\!!ه+نج31خماثاأئه!!*!؟+،!\!ه!حم!؟بم،(!يا:آ!.!أ..ط!أ!،!صه!\.-لا،مطش،":ص!"؟ط:!خ\.

!محه5:،،،30!.".ط،ط!.!جإص!بم.""مصبمبر.ج!؟3-صاطث!،،.،،*3!ع؟

جمححأ.!طمحبخىحىي!ىحسح*،9-ثي-؟!هصىمحمحهكه!محىحللح3يخيح،خما*3.ىيح!1ىحإىح!1؟يخ..ىححىمابم.جمح**ىح*ىح

صىملح؟9،*صلححمطلحيحصمح11حيح!سىحىح!1؟،،-طما11!حأ

أما6!يم؟إ.خ!*9،ع-!نح!!أ.،-نجأ9إ.!إنمإ،.!!"كا*-ط1ص!**3كحه!ب*.حمإبم

5!.!:!؟.!ط3!،ما."يم03!"ع!؟!!"1؟ثم،!!جمط!!!،ةنمآ109
!تعا!!1!تجق!أحمماء!6!!ة1بابفيئحريما،ث!ج،.:-طابم-*!م.؟!ا.،،

!عنجشث7!!ام!كل!،بم1تا،حح!،ة!صا!!!؟-!إ.3!!ا!إ!ماإ*كأ.،**!:6قينمأص!في،،!!صالا.!-نأئا!

هـ.19!،!)نمنحى1ء!*!ة3:نأ1!ا*هعبم.!بم*!دماكن!خم!!!؟1حماكأ1،بم،*ئمأ:نأ!9،؟صالا!ايهز! ..01"!ت!\1ع.\

كاكاما!،
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ةلاء:-.،!1؟1حا1ئج!ا!!علا؟!!أ؟009
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رذلدلىشغورض!لمحتعرضنفؤصتن!وحرمهلرسنهرظىفللهمح!لىالفاكأت!-
9-

انجيئجنرلل!!رالمنلبقرسا.بىاش!حىحماافىتهقبافماوخميهينوجم!!ق

ثعثمه

-كضث
دلآض

.
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50

--.----031-..،.م!؟-لأ/---!ى

ا-!،-ءإ.اث!اا!ا"ا/أم121/1011/؟.:!ء،ا!...،موء!!،ء،/.-؟.

!الم9!!أ.ذ13(5/111:0،ل!،،ء2!*0--+لم!6،.ى?

!اعلا

11.-7:جم!..براس!!بم

!ا(غ/لميخ!جمبر!.ير.أأبلم2
.ث""رولم،.ساء،!81

بم6-كا

/ب!!خرا.،اأ-؟!ر3.ءص
لأ،.:.د\/11+1،"،،1،،ء.لا01!رقما

رر/.:،،،ا!ض."
ه/-*:ببه!م-.ا--.،،،ا+ء1،ص-،2!

ك!(!سما.صبب!بجبمافنئثأ.!فئنئإلأ!/ربفضط.اءابخبنتل!

.إبمءا:.،-ا-،أبر*)"ف!لاشلى،ا.،.م!مهلي[لملمحاماولصا.6إ(!بم

)1011،المسءا-لاإ/إ+ااجمن!لخلابلدرئحيايىعتكلالورلمح!ص3(أ:9ء
/،.ء-بممعبر

/أ؟+اأابم؟0\ص!س!بخوإ،صض!بمولأالملرشهبمهاا،ثا

،.أاآثاعععئهب1،ة!لم-لا،نب!ولؤرسرلمح!روم!ف!لرإل!""

صفيا112لم221أأ؟11؟4أ!ا%ة"/،!،جم!رر!رو"(//ت

لملى،:،+أإ9ا!9؟اهبر!إاأزشامهشالؤجازمعئأةءلضثىلىدلىكابلول!.-
10!لم00"!رلملم!/

أخ3!.برإ-...3تار!ىبهتاإإإإ!!.ال!المولف!إفطن)لزحجمديا!ذظاليا!ءز

!!-،م-،!ضلمانمآ!/.،1"جمص؟صرالمه+ا!م!!م!لمءجمهى/+!.أ

ال!أإ*،!!!،،+.!لماا!طاكااالم7ء+صص.ص./.7،!

.،،،،.إ؟!خم!2ا"اص!./،اإا،1"لأ-لما004لم:لمإ-،

!ب!.!601ا.11،؟:3!.لماص..أ

"ر،ئم؟.،لم،لإأ،كمءأم!.أ /!،أ8ا"6

ا!ءبرأ!.!أ(.مخص.لم/،أةلملأ./.ت!2-لىبم
3ج!ء!عنفإ

،،ث!كلحمى(:أ/لم!/.!!بم"ص،/ء،،:

لم1ء،110ب!./1ولء

.س!ا./،اس؟ةو74..،!،،لأاا

..كلممثبر!.

!حمه،لأ!!،(04أ-ا،"!+أس.،،101ا"16!هام،--ا؟كغلز

9"اكا.8إأ،إلما.أ..ا2!!1!ك!ص،لمألمأص/1ءض!-!ء،")ا،؟؟3!!بر

ت!ثسشرببتينسخةكتابن1عنو
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-هغشغ-!لاكا:-!!جط!بمثاغأ!-2!3:!اص!يا!.-ديم!تج!عنج!،.؟؟
!،-.:لا!

لإبممء!تها،-أخألا!لأجمهح!؟!عث!اث!صبم!غث!ما:!ب!ة-!ثإ-،3-.!01كاخ!

لج!-ص!لا!مامء،ط!تم!خما1خ:-ماحكل-خا.3.ش-!فىبم.جم!ثا-3ص

ما.بما.!ب؟لأ..*حا!*4(،.."

ح!!ا.خما.-!لاخ!.\بم-لمصمنج!*تبم.ماط!نع!ء.جمهلا!أيم!إ.:،-باحبم-! *!،ة03-!!حلا*!.-عا

:ع!بمططصالأ!ا:/حي.طص!3

!لأآ!.!ثاص!بميما"-(.بمث!.جم!مالحم!اج!خما.!لالا4فا!ه!ا

!امما.ج!تما!ج!صأي!ص!بم:!ه33؟ياغا-!لأ.ءخما،لج!،ع.-
"ك!ثا-!ا!!ديما1-،!أ؟:.-أطة!ط

حي؟1-مج!3به!بمتجأ!ثبم+؟بمئم!ط!بملاص!يا!ه!-!!!ما:!خ!1كا-ك!ا(!ساس
!ههحما-ص!!إيما*.مح!8ا.

*!هبم!.ير!2!إ.3.3-ء"!ل!ع!--"لا"-.!4

+!أ.!مى!كي!!--هـ--3-ح!غء!ح!-------مم!خ--**"----ا*تمهجبقد

-يا؟لاح!؟به!جم!-!اازرء!إ.ناا!خأ!..1:!ئم:،3!ا.بم!يمط

!.حآلما.كا!أمإ!بميا،ظحم!!ا*:حمخلآ:كا-حمبم-!ميم!ا!خلأ0مأ-!.!هـ!لآسآ1 .:كل!لأ؟حصغ-معخ!جيمةيم1بم:يملإ.

-ظ:-مح!،:خذح!!ط-3جغبمتآ،-!!يإ،!بم!تت!1-ح!كا9كا.--ثلح(1،إط.

جم!-!6!ا.!1تال!أمح!!3،ح!خ!-!ج!ت-ص!ت!لآتج!حأبم9!--

كا:إلبمخ-ث!ملأ!خ!-صبم-!ا!الح3!بما؟!-!بمحيما-تم!ما!حيبمء!إ!ما.غ!ا!- --س.ء---3*.ء.3---..-.-!يم:(ح!ا، جإمما!ت!

+.حمعح!نم:أخ!!!!.!الأ!أبه!حابخم.بمصا!!حجمح!ت-!كل!،ءيربرضابمص!ص!بهم-
*-،..بج!!ايمص3!ت!-سيما.ح!خ!يح-خا!!يمه!ط!ه!ا*ص---ما"

حما!كثلاعأنجو--3-م!*تمت!ضح.--

!-.لت-أ-+س"ءل!-ء/أ؟!---*--1001ط*"م-03-/--73-لا

تشسشربيتينسخةمقالأولىالورقة

93



كأ--78

---:-----.:ة"بمحورحع--ممايم-!----".--
--محؤ،"!،طإ؟-ص!ص!بما-!.

ء-----ئماجملا-به!!جم!كا-ختيء--!:

02+لم!--------لحظايع-!إ*---لاا!4-.!" -...بم0!صع

ص!-----ع-..!ءم!!0؟!ا:.!يم.

----5-،.--تأش!طث!خ!1صيم!73

.ث!جع؟ط!!ط.!-بم.ظس،

ئم!\،ص!،!يا!لأحط!!:!طمام!؟!"1-

------:--------ة-م!--------!----كا؟3يم!*-لج!:!لأ!يم--،

--3---س.....،..\---.-.--0ءجمى.

؟ج!زر--3-.!20!ء---.

برا!!هم!و.مأةصظ-.بح!فح:!ا-!حأ--.30،لم.إ

ا!.إول!تاخهما؟!يه!ب!ته!-ثماصلا!بماح!طبمإ:-خيمانجمبم.،غ!تح!-!خ!يم!!مما*-!صف

--سغا!-تجمم.جمدص!"!أبم!!جج!كا!ح--1يم-ث!لا- -ص:11----.بم-حماط..*-ثما.صماخبمايمخبم+:"!ما!خا.ط.3،ط س!.ي!

ة.خشإ،خما:صأفا*-صبمابز*أم!1خإلأخع*جم!-طيم!3\حم!كاج!!؟صيما:يم3ئاع-إ/2-.--

).برآكأيهحهم!!بيمح!.-لعآ!!.*د00بم-+لئي.تنا-----د. .:-3-ط

نرس0لاتماث!-الألحظ:ب!تيحغنس!-لم!يجمسيهبمانأح!يمع.الغخ!--

؟تجي*.-".!صت!!م.ب!خحبم!-!اناا"!-لالح:ح!جمغحإلهـ؟!حت!كما!ح!حبم
-ح!--ي!

..ماطأطئ!-غ-!ح..طا--ج!--
ء،حم"جها.:!ول---يخ!!يحأخأجيئصط!*حمبماج.!ا-،؟كا،

.--يمما1:----:--

40-11

تشسثربيتينسخةمنالأخيرةالورقة
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فهرس
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00000000000000000000006......+0005المؤلفإلىنسبتهوتحقيقالكتابعنوان

9.++............................................000000555....+..تأليفهتاريخ

00000000000005000000000000000000000000000000000000000009+...الكتابموضوع

000000000000000000000000000000550000000000000000000000000550021الكتابأهمية

0000005500000000000000000000000000000500000005500000000000000000000091هردامو

32......0.......+...............................+..00اللاحقةالكتبفىأثره

00000000000000052..+.......000000000000000000000000005.+.الكتابمخطوطات

13++................00000000.0000000000.0000000000000000000...الكتابطبعات

000000005000000000000000000000000000500000000500000000055000000043الطبعةهذه

000037++............................+...............الخطيةالنسخمننماذج
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